
 

ค ำสั่งส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม 
ท่ี 05 / 2563 

เร่ือง แต่งต้ังคณะท ำงำนชมรมจริยธรรม ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม 
………………………………………………………………..  

           ด้วยกระทรวงสำธำรณสุข มีนโยบำยเร่ืองกำรเสริมสรำ้งวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เน้นระบบ
คุณธรรม จริยธรรม ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตำมแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๔) และตำมแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) 
นั้นและสนบัสนนุให ้บุคลำกรของกระทรวงสำธำรณสุขได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม โดยมีเป้ำหมำย
ที่จะให้ทุกคนมี จรรยำบรรณที่ดีงำม เพื่อเสริมสร้ำง ระบบคุณธรรมของกระทรวงสำธำณสุขให้เข้มแข็ง บนฐำน
คิดกำรยึดถือ ประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำ ประโยชน์ส่วนตน น ำสู่กำรเป็นกระทรวงคุณธรรม (Moral 
Ministry of Public Health) ภำยใต้คุณธรรม ที่พึงประสงค์ 4 ประกำร พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ และ
ค่ำนิยมของบุคลำกรกระทรวง สำธำรณสุข “MOPH” เพือ่ให้เกิดกำรพัฒนำที่ดีและยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้กำร
ขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม เป็นไปอย่ำงมี ประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี ้ 

1. นำยสำยันต์  ม่ันใจจริง       รักษำกำรในต ำแหน่งสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม           ประธำนกรรมกำร 
    2. นำงสำรภี พิทักษ์วิทยกูล       นักวิชำกำรกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                รองประธำรกรรมกำร    
3. นำยช ำนำญ ตรีอินทอง     เจำ้พนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส                                       กรรมกำร 
    4. นำงพิไลวรรณ ทรัพย์พญำ    นักวิชำกำรกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                              กรรมกำร 
    5.  นำยจิติวัฒน์ ศิลปะเจริญ      นักวิชำกำรกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                             กรรมกำร 
    6. นำงสมวรรณ จันตะนำ          นักวิชำกำรกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                             กรรมกำร 
    7. นำงเบญจมำหำรัญดำ           พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร                                         กรรมกำร 
    8. นำยธีระ  อนุตธโต               เจำ้พนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส                                       กรรมกำร 
    9.นำงชวำลำสำมงำมเขียว         พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร                                         กรรมกำร             
   10. นำงชมนำด  คงประเสริฐ      นักวิชำกำรกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                             กรรมกำร             
   11. นำงกันยำ  วิเวก       นักวิชำกำรกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                             กรรมกำร      
   12.นำยฉัตรชัย เหล่ำกรุงเก่ำ       นักวิชำกำรกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร                             กรรมกำร  
   13.นำงสำวภัทรพัทธ์  สำชิน      แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร                                กรรมกำร/เลขำนุกำร  

 
 
 
 
 



บทบำทหน้ำท่ี  
1.วิเครำะห์สภำพปัญหำและกำรพัฒนำกิจกรรมของชมรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ที่เกิดขึ้นภำยใน

หน่วยงำน 
2.ก ำหนดเป้ำหมำย ปัญหำที่อยำกจะแก้ไขและควำมดีที่อยำกท ำ ให้มีควำมสอดคล้องกับชมรมจริยธรรม 

ค่ำนิยมของกระทรวงสำธำรณสุข MOPH และค่ำนิยม 4 ประกำร พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ 
3.ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมของชมรมจริยธรรม ของ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม 
4.ด ำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนและกระตุ้นให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนือ่ง  
5.ประเมิน ติดตำม และสรุปผลงำนปฏิบัติ งำนอื่นๆตำมที่ได้รับมอบหมำย 
          
    ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                        
                                       สั่ง ณ  วันที่  12 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2563 

 
 
                                                   (นำยสำยันต์  ม่ันใจจริง) 
                             นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ รักษำกำรในต ำแหน่ง 
                                                  สำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม 

 
 



แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ช่ือชมรม  ชมรมจริยธรรม                                       หน่วยงำน             ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม..........................................................................  

สถำนที่ต้ัง  154 หมู่ที่ 7 ต ำบลสำมง่ำม อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150 

ชื่อผู้ประสำนงำน   นำงสำวภทัรพัทธ์  สำชิน โทรศัพท์    097-1810158  

จ ำนวนบุคลำกรในหน่วยงำน 76  คน 

จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย  76   คน 

จ ำนวนกิจกรรมที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4   1  โครงกำร 

จ ำนวนงบประมำณที่ใช้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม ไม่ใช้งบประมำณ   บำท 
 จำกงบประมำณปกติของหน่วยงำน รวมทุกกิจกรรม จ ำนวน 0 บำท 
 จำกงบประมำณอื่น ๆ รวมทุกกิจกรรม จ ำนวน 0 บำท 

เป้ำหมำยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 จ ำนวนบคุลำกรภำยในท่ีได้รับกำรอบรมพฒันำคณุธรรมจริยธรรมและสร้ำงภูมคิุ้มกนัให้เข้มแขง็มีจ ำนวน รวม 76 คน  

  จ ำนวนหน่วยงำนภำยในท่ีให้ควำมส ำคญัสนบัสนนุให้มีกำรจดัอบรมพฒันำคณุธรรมจริยธรรม 11 แห่ง  

  จ ำนวนหน่วยงำนภำยในท่ีให้กำรสนบัสนนุหรือร่วมจดักิจกรรมเทิดทนูสถำบนัชำต ิศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 11 แห่ง 

 จ ำนวนบคุลำกรภำยในเข้ำร่วมกิจกรรมเทิดทนูสถำบนัชำต ิศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 76 คน  

  จ ำนวนองค์กรคณุธรรม ระดบั องค์กรสง่เสริมคณุธรรม รวม  11 แห่ง 

ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร   - เดือน 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรด ำเนินกำรในกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมแผนปฏิบัติกำรของหน่วยงำน 
                     เพ่ือปลกูและปลกุจิตส ำนึกของบคุลำกรในหน่วยงำนให้ปฏิบตัริำชกำร เพ่ือประโยชน์สำธำรณะตำมหลกัธรรมำภิบำล 
 
 
 
 
 
 
 



รำยละเอียดของกิจกรรมที่จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

ของโครงกำร 
หน่วยงำน 

ที่
รับผิดชอบ 

เป้ำหมำย งบประมำณ 
ที่ใช ้

ปีงบประมำณพ.ศ. 2564 หมำยเหต ุ

ผลลัพธ์
เชิง

ปริมำณ 

ผลลัพธ์เชิง
คุณภำพ 

ไตรมำส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมำส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖4) 

ไตรมำส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖4) 

ไตรมำส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖4) 

1. กิจกรรมให้ควำมรู้และปลกุ 
จิตส ำนึกเกี่ยวกบัวินัยและกำร 
รักษำวินัย กำรปอ้งกัน 
ผลประโยชน์ทับซอ้นส ำหรับ 
บุคลำกร 

เพื่อปลูกและปลกุ 
จิตส ำนึกของ 

บุคลำกรใหป้ฏบิัต ิ
รำชกำร เพื่อ 

ประโยชน์ สำธำรณะ
ตำม หลักธรรมำภิ

บำล 

สสอ./รพ.
สต 10แห่ง 

- หน่วยงำนมีกำร 
บังคับใช้
ประมวล 

จริยธรรมหรือ
เกณฑ ์

จริยธรรม
เกี่ยวกับ กำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 

ไม่ใช้
งบประมำณ 

 ⁄    

2. กำรให้ควำมรูด้้ำนกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจรติให้
ชมรม จริยธรรม 

เพื่อให้ชมรม 
จริยธรรมมี ควำมรู้

ด้ำนกำร ป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำร 

ทุจริต 

สสอ./รพ.
สต 10 
แห่ง 

- มีกำรจัดตั้ง
ชมรม จริยธรรม 
เพื่อเฝ้ำ ระวัง

และป้องกันกำร 
ทุจริต 

  ⁄    

3. กำรรับเรื่องรอ้งเรียนร้องทกุข ์
ของชมรมจริยธรรม 

เพื่อให้ม ีหน่วยงำน
รับเรื่อง ร้องทกุข ์

สสอ./รพ.
สต. 10

แห่ง 

- มีกำรแต่งตั้ง 
บุคลำกรรับเรือ่ง 
ร้องเรียน ร้อง

ทุกข ์และ
สำมำรถจัดกำร 

ได้อย่ำง
เหมำะสม 

  ⁄    

รวม           

 

 

 

 
 

ลงช่ือ    ผู้เสนอแผน 
     (นำงสำวภัทรพทัธ์   สำชิน) 
ต ำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร   
            เลขำนุกำรชมรมจริยธรรม 
  
 

ลงช่ือ    ผูเ้ห็นชอบแผน 
           ( นำยสำยันต์  มั่นใจจริง 
     ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ  
        รักษำกำรในต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอดอนตูม 
                    ประธำนชมรมจริยธรรม 
                     
  
 


